
HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-06 

Kommunstyrelsen 
Plats och tid Lilla Park, Kulturkvarteret, kl. 13.15 - 16.40 

Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

Catrin Hulmarker (M), ordförande 

Ann-Christine Fredriksson (M) 

Ewa F Thorstenson (M) 

Lars Glad (M) 

Christer Klang (M) 

Britt-Marie Sjöberg (C) 

Petter Jönsson (L) 

Eva-Lott Gram (Kd) 

Pierre Robert Ryden (S) 

Sandra Lind (S) 

Jörgen Fransson (S) 

Bodil Hedin (S) 

Johan Eriksson 0/) 

Hasse l'Jörgård (Sd) 

Christina Milton (Sd) 
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Utses att justera Pierre Robert Ryden (S) 

justeringens plats och tid Stadsh set 2019-03- 18 

Underskrifter 

ANSLAG 

Thomas Karlsson (Sd) 
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Protokollet är lusterat. Justeringen har tillkännagivits genom protokollets publicering på kommunens anslagstavla. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-06 

Kommunstyrelsen 

Övriga delt2g;inde 

Juscerandes signatur 

Siba Nasser (M), ej tjänstgörande ersättare 

Anette Klang (M) ej tjänstgörande ersättare 

Linnea Hultmark (C), ej tjänstgörande ersättare 

Benkt-Eric Lindh (L), ej tjänstgörande ersättare 

Kjell Olsson (Kd), ej tjänstgörande ersättare 

Kjell-Arne Green (S), ej tjänstgörande ersättare 

Fowziya Abdelmoniem Abbas (S), ej tjänstgörande ersättare 

Lars-Göran Svensson (S), ej tjänstgörande ersättare 

Malin Eriksson (V), ej tjänstgörande ersättare 

Annica Carter, kvalitets- och hållbarhetsstrateg, § 33 

Eva Ulfenborg, socialchef, § 33 

Sofia Svanström, enhetschef, § 33 
Lennart Andersson, ekonomichef, § 33 
Lisbeth Göthberg, kommundirektör 

Thomas Lindberg, kanslichef 

Utdragsbestyrkande 

2 ( 19) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-06 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 ( 19) 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Pierre Robert Ryden (S) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 

Justerandes signatur Utdrag,be,tyrkande 



t1HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 32 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-06 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen förutom att ärende I 0 utgår. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 

4 ( 19) 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-06 

Kommunstyrelsen 

Ks § 33 

Föredragningar 

Uppföljning av 2018 års synpunkter 
Kvalitets- och hållbarhetsstrateg Annica Carter 

Utbyggnaden av Sigghusberg 
Socialchef Eva U/fenborg och enhetschef Sofia Svanström 

Budget- och verksamhetsuppföljning 2018 
Ekonomichef Lennart Andersson 

Verksamhetsplan för Hjo kommun 2019 
Kommundirektör Lisbeth Göthberg 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 

5 (19) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 34 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-06 

6 ( 19) 

2019-56 

Revidering av samverkansavtal för gemensam kollektivtrafiknämnd 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagen revidering av 
samverkansavtal för gemensam kollektivtrafiknämnd att gälla fr o m 2019-06-0 I. 

Sammanfattning 
Kollektivtrafiknämnden har föreslagit kommunfullmäktige i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommun 
att godkänna föreslagen revidering av samverkansavtal för gemensam kollektivtrafiknämnd. Avta
let förändras främst avseende verksamhets- och ekonomirapportering till de samverkande 
kommunerna samt fördelning av presidieplatser. 

Beslutsunderlag 
Kollektivtrafiknämndens § 5/ 19, kollektivtrafikkontorets skrivelse 2019-01-31 samt förslag till re
viderat avtal för samverkan i gemensam kollektivtrafiknämnd. 

Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-06 

Revidering av reglemente för gemensam kollektivtrafiknämnd 

Kommunstyrelsens beslut 

7 (19) 

2019-57 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagen revidering av reg
lemente för gemensam kollektivtrafiknämnd att gälla fr o m 2019-06-0 I. 

Sammanfattning 
Kollektivtrafiknämnden har föreslagit kommunfullmäktige i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommun 
att godkänna föreslagen revidering av samverkansavtal för gemensam kollektivtrafiknämnd. Reg
lementet förändras främst avseende verksamhets- och ekonomirapportering till de samverkande 
kommunerna, ordning för kallelse till sammanträde samt ytterligare mindre formella förtydligan
den. 

Beslutsunderlag 
Kollektivtrafiknämndens § 6/ 19, kollektivtrafikkontorets skrivelse 2019-02-05 samt förslag till re
viderat reglemente för gemensam kollektivtrafiknämnd. 

Justerandes signatur Utdragsbesryrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-06 

8 ( 19) 

2019-58 

Förändrat arbetssätt och organisation för Skaraborgs kommunal
förbund 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag på nytt ar
betssätt och organisation för Skaraborgs kommunalförbund. 

Yrkande 
Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Skaraborgs kommunalförbunds förbundsfullmäktige har § 5/ I 9 beslutat att rekommendera med
lemskommunerna att godkänna ett nytt arbetssätt och ny organisation inom kommunalförbun
det. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2019-02-20. 
Skaraborgs kommunalförbund, förbundsfullmäktiges § 5/ 19 samt förslag om förbundets arbets
sätt och organisation. 

Utdragsbescyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-06 

9 (19) 

Kommunstyrelsen 

Ks § 37 2019-59 

Reviderad förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ny förbundsordning för Ska
raborgs kommunalförbund. 

Sammanfattning 
Skaraborgs kommunalförbunds förbundsfullmäktige har § 6/ I 9 beslutat att rekommendera med
lemskommunerna att fastställa förslag till ny förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2019-02-20. 
Skaraborgs kommunalförbund, förbundsfullmäktiges § 6/ 19 samt förslag till reviderad förbunds
ordning. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-06 

Kommunstyrelsens fokusområden (mål) 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna fokusområden (mål) för 2019. 

Yrkande 
Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

I 0 ( 19) 

2019-70 

Pierre Robert Ryden (S) anför ändringsyrkande om att fokusområde (mål) om Må/tidsmöjlighet i 
ytterskolorna for äldre ska utgå från fokusområden (mål) och ansluter i övrigt till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett yrkande om bifall till förvaltningens förslag till beslut 
och ett yrkande om ändring i förvaltningens förslag till beslut och ställer förslagen emot 
varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsens beslutat i enlighet med förvaltningens förslag 
till beslut. 

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 

JA: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
NEJ: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Pierre Robert Rydens yrkande om ändring. 

Omröstningen utfaller med: 
JA: 10 
NEJ: 5 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med förvaltningens förslag om fokusområden 
(mål) 2019. 

Följande röstar JA: 
Catrin Hulmarker (M), Ann-Christine Fredriksson (M), Ewa F Thorstenson (M), Lars Glad (M), 
Christer Klang (M), Britt-Marie Sjöberg (C), Petter Jönsson (L), Eva-Lott Gram (Kd), Thomas 
Karlsson (Sd), Christina Milton (Sd). 

Följande röstar NEJ: 
Pierre Robert Ryden (S), Sandra Lind (S), Jörgen Fransson (S), Bodil Hedin (S) och Johan 
Eriksson (V). 

Reservation 
Pierre Robert Ryden (S), Sandra Lind (S), Jörgen Fransson (S) och Bodil Hedin (S) reserverar sig 
mot beslutet med motiveringen: 

Justerandes slgnatur Utdr.ig,bw yrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

forts Ks § 38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-06 

11 ( 19) 

2019-70 

" Vi socialdemokrater anser att det är bortkastad tid att utreda om äldre som bor i ytterområden ska 
erbjudas möjlighet att äta lunch i skolorna i Korsberga och Gate tillsammans med barnen i forska/an och 
eleverna. Läser man visionen, 'Tillsammans skapar vi framtidens Hjo", verksamhetsplan for Hjo kom
mun 2019 stycke 7 så står det (oljande; 

"/ Hjo ska våra barn i forskola, skola och fritidshem känna sig trygga!. 

Vi anser att det är ansvarslöst och respektlöst att låta personer som är okända for barnen och persona
len att äta lunch tillsammans i deras skolmiljö genom politiskt beslut All personal som arbetar med barn 
och ungdomar måste infor en anställning lämna in ett utdrag ur be/astningsregistret till arbetsgivaren for 
att säkerställa barnens trygghet Hur kan man garantera barnens säkerhet, påverkan och trygghet när 
for dem okända personer befinner sig i barnens skolmiljö under måltiderna? 

Vi har inget emot att man utreder en annan plats inom skolans område i sy~e att skapa en gemensam 
yta for social samvaro mellan äldre och yngre. Reservation ang. kommunstyrelsens fokusområden (mål) 
20 I 9, må/tidsmöjlighet i ytterskolorna for äldre. 

Vi socialdemokrater anser att det är bortkastad tid att utreda om äldre som bor i ytterområden ska få 
komma till skolan i Korsberga respektive Gate for att äta lunch tillsammans med barnen i (örskolan och 
eleverna i skolan. 

Läser man visionen, "tillsammans skapar vi framtidens Hjo, verksamhetsplan for Hjo kommun 2019 
stycke 7. Står det (oljande. I Hjo ska våra barn i forskola, skola och fritidshem känna sig trygga." 

Vi anser att det är ansvarslöst och respektlöst att låta personer som är okända for barnen och persona
len att äta lunch tillsammans i deras skolmiljö genom politiskt beslut 

Tyvärr har utvecklingen gått så långt att all personal som arbetar med barn vid anställning görs ett be
lastnings utdrag for att säkerställa barnens trygghet 

Hur kan man säkerställa barnens säkerhet, påverkan och trygghet när okända personer befinner sig i 
barnens skolmiljö vid pedagogiska måltider. 

Vi har inget emot att man utreder annan plats for s~et om det handlar om att samla de äldre for soci
al samvaro i det goda sy~et" 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges fastställer vision, utvecklingsområden och prioriterade målsättningar. Utö
ver detta så har kommunstyrelsen möjlighet att komplettera med ytterligare målsättningar för 
att styra verksamheten i önskad riktning. Förvaltningen ges under 2019 i uppdrag av kommun
styrelsen att särskilt fokusera särskilt på följande områden vars innehåll beskrivs närmare i bifo
gad skrivelse: 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-06 

Kommunstyrelsen 

forts Ks § 38 

- Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjningsplan 
- Systematiskt arbetsmiljöarbete 
- Personalkontinuiteten i Hemvården 
- Måltidsmöjlighet i ytterskolorna för äldre 
- Utformning av idrottshall vid ny skola 
- Nybyggnation utanför tätorten Hjo 
- Kulturskolan - samverkan över kommungränser 
- Förskolan - minskning av barngruppernas storlek m m 
- Vuxenutbildningens organisation 
- Fritidsklubb 
- Brukarnöjdhet och kvalitet i grundskolan. 

Beslutsunderlag 
Kvalitets- och hållbarhetsstrategens skrivelser 2019-02-15 och 2019-02-09. 

Skickas till 
Kvalitets- och hållbarhetsstrateg 
Kommundirektör 

Justerandes signatur Utdragsbesryrkande 

12 ( 19) 

2019-70 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-06 

Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

Kommunstyrelsens beslut 

13 ( 19) 

2013-204 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till revidering av riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd. 

Yrkande 
Ann-Christine Fredriksson yrkar bifall till liggande förslag 

Sammanfattning 
Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd har reviderats med följande större förändringar: 
- Rutiner har lyfts ut ur dokumentet, 
- Stycken som ej är relevanta utifrån det nya arbetssätt som startades upp 2019 är bortplockade, 
- Tillägg om att vi beviljar bredbandskostnad om max 300 kr/mån, 
- Tillägg om att vi har en generös syn på ansökan av smartphone utifrån att vi vill att de ansöker 

om försörjningsstöd digitalt och då krävs mobilt banklD samt att ett mobilt banklD är bra sett 
till andra samhällsfunktioner, 

- Boendekostnaden har höjts enligt tabell nedan: 

I -2 vuxna 

1-2 vuxna och I barn 

1-2 vuxna och 2 barn 

1-2 vuxna och 3 barn eller fler 

Beslutsunderlag 

5 000 kr/mån 4 800 ler/mån 

6 I 00 kr/mån 5 900 ler/mån 

7 I 00 kr/mån 6 900 ler/mån 

8 000 kr/mån 7 800 ler/mån 

Verksamhets utvecklarens skrivelse 2019-02-20 samt riktlinjer för ekonomiskt bistånd. 

Skickas till 
Verksamhetschef Arbete och socialtjänst 
Samordnare för vård i nära relationer 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 40 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-06 

Revidering av tomtpris för villatomter på Knäpplan Västra 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

14 (19) 

2018-23 

- upphäva kommunfullmäktiges beslut 2018-02-22, § 14 om fastställande av tomtpriser för ex
ploateringsområdet Knäpplan Västra, samt 

- fastställa priset för villatomterna på Knäpplan västra till 425 kr/m2
, varav 175 kr motsvarar 

markpris och 250 kr gatubyggnadskostnad. 

Yrkande 
Lars Glad (M) och Johan Eriksson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Hjo kommun antog 2018-12-1 I ett förslag till detaljplan för del av fastighet
en Söder 3:43, Knäpplan Väster. Planen syftar till att vidareutveckla bostadsbebyggelsen i västra 
Hjo och möjliggör 22 bostadstomter. 

Kommunfullmäktige fattade 2018-02-22 § 14 beslut om ett tomtpris på 200 kronor per 
kvadratmeter, vilket enligt förvaltningens beräkningar skulle ge full kostnadstäckning för exploa
teringen. Denna bedömning gjordes utifrån ett antagande om 20 tomter. 

I samband med detaljprojektering av området har det visat sig att markförhållandena är sämre än 
väntat samt att det krävs grovplanering av tomterna för att förbättra möjligheten till byggnation. 
Detta innebär att beslutet om tomtpris på 200 kronor per kvadratmeter inte ger full kostnads
täckning för anläggandet av gator och allmän platsmark. För att finansiera utbyggnaden av tomter 
och allmän platsmark bör tomtpriset uppgå till 425 kronor per kvadratmeter. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelser 2019-01-17 och 2019-02-1 I. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-06 

Omdisponering av investeringsmedel för byggnation av VA
anläggning på Knäpplan Västra 

Kommunstyrelsens beslut 

15 ( 19) 

2018-155 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att omdisponera 1,9 mnkr från investe
ringsbudget id 9158 Lars i Knäpplans väg till investeringsbudget id 9157 Knäpplan Västra för 
byggnation av VA-anläggning. 

Yrkande 
Lars Glad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har i samarbete med WSP projekterat exploateringen av villatomter och allmän 
platsmark, VA anläggningen och en ytterligare kort sträcka av Lars i Knäpplans väg. I samband 
med detta har det framkommit att markförhållandena är sämre än väntat vilket gör att intäkter
na från anläggningsavgifterna inte kommer att täcka kostnaderna för att bygga vatten och av
loppsledningsnät på området. Förvaltningen föreslår därför en omdisponering av medel inom be
slutad investeringsbudget för att finansiera utbyggnaden av VA-anläggningen på exploateringsom
rådet Knäpplan Västra. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens båda skrivelser 2019-02-1 I. 

Justerandes signatur 

fl . 
Utdr.igsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 42 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-06 

16 ( 19) 

2014-39 

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kom
mun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera de allmänna lokala ordnings
föreskrifterna och utvidga området som omfattas av förtäringsförbud enligt förvaltningens för
slag. 

Yrkande 
Eva-Lott Gram (Kd) och Petter Jönsson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Under våren och sommaren 2018 inkom ett antal synpunkter till förvaltningen från boende och 
besökare kring störande beteende och biltrafik på kvällar och nätter. Synpunkterna rörde de 
centrala delarna av Hjo. Med anledning av detta gav Kommunstyrelsen 2018-09-05, § I 05, för
valtningen i uppdrag att utreda detta och om behov fanns komma med förslag på åtgärder för att 
komma till rätta med de störningar som människor upplevt. 

Förvaltningen återrapporterade uppdraget i december 2018 och hade då förslag på två åtgärder. 
Den ena innebar ett förbud mot motortrafik i delar av centrala Hjo sena kvällar och nätter och 
den andra åtgärden att det område som omfattas av förtäringsförbud skulle utvidgas. 

I nuläget arbetar förvaltn ingen med ett förslag till Lokal trafikföreskrift gällande förbud mot mo
tortrafik i de centrala delarna av Hjo stad nattetid. Innan trafiknämnden fattar beslut ska försla
get beredas och förvaltningen ska också bjuda in de näringsidkare och restaurangägare som be
rörs till dialog kring detta. 

Förvaltningens förslag till revideringar av de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna anges i kursiv 
stil med gul färg. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-02-13 samt förslag till reviderade lokala ordningsföre
skrifter för Hjo kommun med bilagor. 

Justerandes signatur Utdragsbescyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 43 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-06 

Patientsäkerhetsberättelse för Vård och omsorg 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

17 (19) 

2019-62 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna patientsäkerhetsberättelse för Vård och omsorg 2018. 

Yrkande 
Ewa F Thorstensson (M) yrkar bifall till förva ltningens förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Den I januari 20 I I började patientsäkerhetslagen (20 I 0:659) att gälla. Enligt lagen skall vårdgiva
ren varje år redovisa en patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur vårdgivaren arbetat med 
patientsäkerhet föregående år. Vård och Omsorg har upprättat ett förslag till patientsäkerhets
berättelse. 

Beslutsunderlag 
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas skrivelse 2019-02-20 samt Patientsäkerhetsberättelse för 
Vård och omsorg 2018. 

Skickas till 
MAS 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 44 

Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-06 

18 (19) 

Länsstyrelsen Västra Götaland: Miljöprövningsdelegationens beslut 2019-02-06 om tillstånd 
till Karlsborgs flygplats (20 I 1-215). 

Hjo kommuns överklagan till Mark- och miljödomstolen av Länsstyrelsens beslut om tillstånd 
till Karlsborgs flygplats (20 I 1-215). 

Justerandes signatur Utdr.igsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 45 

Delegations beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-06 

19 ( 19) 

2019-9 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Besluts datum Ärende Delegat 

2018-02-06 - Tillfällig markupplåtelse vid marknad etc. Chef gata/park 
2019-03-06 

20 19-02-05, Beslut om att avge yttrande till länsstyrelsen Chef gata/park 
2019-02-18 avseende medgivande att ha affisch eller annan 

tillfällig anordning utomhus för reklam, propa-
ganda eller liknande ändamål uppsatta mer än 
fyra veckor 

2019-02-27 332 beslut januari 2019 Arbete o socialtjänst 

2019-03-0 I I 13 beslut februari 2019 Resurs/bistånd 

2019-03-04 266 beslut februari 2019 Arbete o socialtjänst 

justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


